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E M E N T A

RECURSO ORDINÁRIO. DISCRIMINAÇÃO RACIAL. 
CONFISSÃO FICTA DA RECLAMADA. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Considerando-
se que a reclamada não compareceu à audiência em 
que deveria depor, presumem-se verdadeiras as 
alegações da inicial atinentes à matéria de fato. Não 
havendo qualquer prova que infirme a alegação do autor, 
de que sofreu discriminação racial por parte de superior 
hierárquico, durante o contrato de trabalho, e sendo certo 
que a atual ordem constitucional veda qualquer prática 
discriminatória, inclusive no âmbito da relação de 
emprego, por violar o princípio da dignidade da pessoa 
humana, está configurado o direito à reparação por 
danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

ACORDAM os Magistrados integrantes da 4ª Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, NEGAR 
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PROVIMENTO AO RECURSO. 

Intime-se.

Porto Alegre, 13 de setembro de 2011 (terça-feira).

R E L A T Ó R I O

Inconformada com a sentença das fls. 134/137v, a reclamada interpõe 

recurso ordinário às fls. 140/146, buscando ser absolvida da condenação 

ao pagamento de indenização por danos morais, ou, sucessivamente, a 

redução do valor arbitrado a tal título.

Sem contrarrazões, vêm os autos para julgamento. 

É o relatório. 

V O T O

DESEMBARGADOR FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCCI 

(RELATOR):

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Em vista da confissão ficta aplicada à reclamada, o Juízo de primeiro grau 

reputou verdadeiros os fatos narrados na inicial, quanto à ocorrência de 

discriminação racial, e condenou-a ao pagamento de indenização a título de 

danos morais, no valor de R$ 15.000,00, valor contemporâneo à data da 

publicação da sentença.

A reclamada recorre, entendendo que o ônus de prova, no aspecto, cabia 

ao reclamante, a despeito da confissão ficta declarada na decisão de 
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origem. Diz não ter havido prova de que o reclamante fora agredido

verbalmente por qualquer preposto seu, e que tal fato foi negado na defesa. 

Refere que não teria como produzir "prova negativa das alegações do 

recorrido", e que os fatos narrados pelo autor não são objetivos, pois ele 

não informou "data nem o nome da pessoa que lhe causou o prejuízo moral 

alegado". Entende que o autor também deveria ter comprovado efetivo 

abalo moral, demonstrando forte constrangimento, dor grave ou humilhação. 

Quer o provimento do recurso para ser absolvida da condenação ao 

pagamento da indenização "ou, para deduzir a condenação quanto sobre o 

item supra referido". 

O recurso não prospera.

Considerando-se que a reclamada não compareceu à audiência em que 

deveria depor, em que pese instada a tanto, sob pena de confissão (fl. 32), 

presumem-se verdadeiras as alegações da inicial atinentes à matéria de 

fato. Em que pese se trate de presunção relativa, que pode, portanto, ser 

elidida por prova em contrário, caberia à reclamada produzi-la. 

Especificamente quanto aos fatos que embasaram o pedido de 

indenização por danos morais, suficientemente identificados na inicial, não 

socorre à reclamada que tenha negado a tese do reclamante, como fez na 

defesa (fl. 45), se não foi produzida qualquer prova que infirmasse a 

alegação do autor, de que sofreu discriminação racial por parte de superior 

hierárquico. A falta de prova a respeito da questão, nessa circunstância, 

permite que se acolha a tese por ele sustentada, sobre ter sido chamado 

ofensivamente de "negro" e de "macaco" por seu supervisor, durante o 

contrato de trabalho. 

Não há dúvida de que a atual ordem constitucional veda qualquer prática 
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discriminatória, tanto que consagra, no caput do artigo 5º, a igualdade de 

todos perante a lei, “sem distinção de qualquer natureza”. O princípio da 

não-discriminação é referido explicitamente em vários dispositivos da 

Constituição e constitui-se, sem dúvida, em uma das facetas do princípio da 

dignidade da pessoa humana. Por certo que o repúdio à adoção de 

medidas e condutas discriminatórias também se aplica à relação de 

emprego, na admissão, no curso do contrato, e na extinção do pacto

laboral.

Admitindo-se que a reclamada, por intermédio de preposto seu, tenha 

tratado o reclamante por adjetivos preconceituosos, relativos à sua origem 

racial, é certo que a conduta é censurável, por abusiva e discriminatória, 

além de suficientemente grave a ensejar reparação por danos morais, na 

forma dos artigos 5º, X, da Constituição, e 186 e 927 do Código Civil.

Dano moral, segundo a doutrina de Maurício Godinho Delgado “é todo

sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária (Savatier; 

grifos acrescidos). Ou ainda, é toda dor física ou psicológica injustamente 

provocada em uma pessoa humana.” (in Curso de Direito do Trabalho, 5ª 

edição, São Paulo, LTr, 2006, página 613).  

Avaliar a ocorrência do dano moral passa por critérios subjetivos. É como 

destaca o eminente autor na obra antes citada, nas páginas 579/618: “Já 

no dano moral, no sentido estrito, no dano estético e em certas situações 

de dano à imagem torna-se mais subjetiva a aferição do dano e, desse 

modo, sua própria evidenciação processual.” (...) “É claro que certos 

danos, na presente seara temática, são, como se sabe, até mesmo auto-

evidentes”.

No caso, o sofrimento suportado pelo reclamante deriva inexoravelmente do 
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próprio fato ofensivo à sua honra e auto-imagem, de modo que, presumido 

verdadeiro o evento danoso, presume-se demonstrado, igualmente, o 

prejuízo. A dor psíquica traduz uma realidade ínsita à pessoa que sofre o 

tratamento desumano destinado ao autor, razão pela qual o dano 

extrapatrimonial é, no caso, presumido.

Consideradas tais circunstâncias, está correta a decisão de origem ao 

condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais,

fixada no valor de R$ 15.000,00, contemporâneo à data da publicação da 

sentença. Considerada a gravidade da conduta abusiva, a extensão do 

dano - a par da dificuldade de mensuração objetiva desta -, a relativa 

capacidade econômica da ré (fl. 36), bem como o intuito punitivo e

pedagógico da indenização, entende-se razoável e adequada a quantia 

arbitrada na sentença.

Nega-se provimento.

lbt.

______________________________

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:

DESEMBARGADOR FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCCI 

(RELATOR)

DESEMBARGADOR HUGO CARLOS SCHEUERMANN

DESEMBARGADOR JOÃO PEDRO SILVESTRIN
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